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Keď jarné kvety kvitnú a slnko teplo hreje, tak
príroda svoju náruč každému dopraje.
Želám Vám krásne Veľkonočné sviatky a radosť
z každého prežitého jarného dňa.
Nech je poslom viery náš veľkonočný vinš, nech je
i pre Vás Veľká Noc zdrojom vrúcnej kresťanskej
radosti.
Krásne a radostné dni cez Veľkonočné sviatky
a veľa životnej pohody v ďalších dňoch zo srdca
želá
Monika Puzderová
Starostka MČ

Čo pre mňa znamená Veľká noc?
Všetky ľudské túžby a
želania smerujú jednoznačne k určitej plnosti života. Mať šťastnú
rodinu, zdravie, úspech, milovať a byť
milovaný - to všetko je pre človeka najväčším životným šťastím. A práve toto
šťastie nezriedka zakalí existencia smrti. Človek často uvažuje, aký zmysel má
všetko ľudské namáhanie, keď v okamihu smrti musí všetko opustiť?"
Skutočný význam má iba to, čo
prekonáva smrť a trvá navždy. V tom
spočíva aj skutočné šťastie človeka.
Cestu k tomuto skutočnému šťastiu
naznačuje posolstvo veľkonočných
sviatkov: Kristus premohol smrť svojím
zmŕtvychvstaním! Toto posolstvo dáva
človeku pevnú istotu, že má u Boha
dobrú budúcnosť. Boh sa v Kristovi
postavil na stranu ľudí a otvoril im perspektívu krásnej budúcnosti so vzkrieseným Božím Synom. Veriaci človek
teda očakáva, že posledné slovo pri
umieraní má Boh a nie smrť. A tak viera vo vzkriesenie patrí k podstate
kresťanskej viery.
Istá novinárka sa podujala urobiť anketu na tému: "Čo pre vás znamená Veľká noc?"
Náhodne vybraní ľudia na ulici dávali

rozličné odpovede: "Niekoľko voľných
dní... nákupy... šibačka... stres... veľké
upratovanie... dovolenka..." Odpovede
spomínanú novinárku neuspokojili. Už
sa chcela vzdať, keď zbadala malé dievčatko vychádzajúce s kyticou z kvetinárstva. Spýtala sa teda aj jej: "Čo pre
teba znamená Veľká noc?"
Dievčatko po chvíľke rozmýšľania povedalo: "Veľká noc pre mňa
znamená toľko ako nový život. Ježiš
Kristus zomrel za nás na kríži a na
Veľkú noc vstal z mŕtvych. Tým nám
povedal, že aj my raz vstaneme z
mŕtvych a budeme mať nový život. Na
Veľkú noc máme myslieť aj na to, že
smrťou sa všetko nekončí."
Novinárku zarazila odpoveď,
ktorá zaznela z ešte detských úst. Spýtala sa teda: "Povedala ti to azda tvoja
mamička?"

Dievčatko prikývlo: "Áno, to mi ona
povedala krátko predtým, ako minulý
rok, práve na Veľkú noc zomrela."
Chvíľu zápasila so slzami a pokračovala: "Teraz jej idem odniesť na hrob
kvietky. Ale ona je stále v mojej blízkosti, to viem! Lebo ona žije ďalej, aj
keď zomrela." Novinárka ešte dlho premýšľala o slovách tohto dievčatka. Jasne cítila, že toto dieťa z opýtaných
najlepšie pochopilo zmysel veľkonočných sviatkov. A ako chápeme my posolstvo Veľkej noci? Ak nám doteraz
azda unikalo, práve teraz je pravá
chvíľa, aby sme túto radostnú zvesť prijali a pevne v sebe zakotvili. Len viera v
zmŕtvychvstanie dá totiž zmysel našej
každodennej námahe. Jedine v jej svetle pochopíme, čo je pomíňajúce a čo
večné, čo bezvýznamné a čo dôležité. A
tak sa veľkonočné posolstvo pre nás
stane cestou k skutočnej plnosti života k večnému životu s Bohom.
Môžeme mať veľa túžob, no
všetky nech sú podriadené tej najdôležitejšej - túžbe po novom živote. Preto
žime tak, aby sme boli hodní naplnenia
túžby po novom, šťastnom a radostnom
živote s Ježišom.

Mestská časť informuje...
Celoročné upratovanie 2012
veľkokapacitnými kontajnermi
8. 3. - 15. 3. 12. 4. - 19. 4. 10. 5. - 17. 5. 7. 6. - 14. 6. 5. 7. - 12. 7. -

Rozmarínová
Podbeľová
Bazalková
Rozmarínová
Podbeľová

2. 8. - 9. 8. Bazalková
30. 8. - 6. 9 Rozmarínová
27. 9. - 4. 10 Podbeľová
25. 10. - 1. 11. Bazalková
22. 11. - 29. 11. - Rozmarínová

Poplatky za hrobové miesta
Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Košice - Šebastovce o
správe a prevádzkovaní pohrebiska na
území mestskej časti Košice - Šebastovce upravuje správu a prevádzkovanie
pohrebísk na území mestskej časti Košice - Šebastovce. Prevádzkový poriadok pohrebísk je vydávaný v zmysle
ust. § 19 zákona č. 470/2005 Z.z. o
pohrebníctve so súhlasom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Prevádzkový poriadok pohrebísk sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska, na
nájomníkov hrobových miest, na poskytovateľov služieb na pohrebiskách a na
návštevníkov pohrebísk. Právo užívať
hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy podľa § 663 až § 684
Občianskeho zákonníka. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na
dobu neurčitú a nesmie byť vypovedaná
skôr ako po uplynutí času tlenia na
pohrebisku. Ak nájomca umrie, prednostné právo na uzavretie nájomnej
zmluvy majú jeho dedičia. V prípade,
že je dedičov viac, prednosť má ten z
dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný
počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k hrobovému miestu a
zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta s výnimkou prípadov,
keď je potrebné bezodkladne zaistiť
bezpečné prevádzkovanie pohrebiska.
O takom pripravovanom alebo
už uskutočnenom zásahu je pre2

vádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.
Nájomca je povinný na vlastné náklady
zabezpečovať údržbu hrobového miesta
a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na
vedenie evidencie hrobových miest.
V súlade s uvedeným VZN MČ
doručila výzvy na zaplatenie poplatku
nájomcom, ktorým uplynula doba nájmu za prenajaté hrobové miesta. Na
cintoríne sa nachádzajú aj hroby, na
ktoré nie sú uzatvorené nájomné zmluvy. Jedná sa najmä o staré hroby kde je
komplikované zistiť dedičov nebohého.
Takéto hroby môže správca cintorína
zrušiť. Zoznam týchto hrobov je

vyvesený na tabuli miestneho úradu a
na cintoríne. V prípade, že sa v zozname nachádza hrob o ktorom viete
podať informácie urobte tak na miestnom úrade do 31.7.2012. Po tomto termíne budú hroby zrušené.
Na miestnom cintoríne bude
na základe súhlasu obyvateľov a následne uznesenia MZ číslo 19/2009 zriadená symbolická záhradka, v ktorej
budú umiestnené kríže z hrobových
miest takých hrobov, ktoré nájomcovia
majú záujem premiestniť a pôvodné
hrobové miesto bude zrušené. Pre Vašu
informáciu uvádzame schválený platný
cenník poplatkov na miestnom cintoríne.

"Dobrý sused lepší ako rodina" ???

Na
mestskú časť
sa často obracajú obyvatelia so svojimi podaniami smerujúcimi voči susedom a domáhajú sa ochrany svojich práv pred rôznymi zásahmi.
Tieto podania sú často nesprávne označené ako sťažnosť, hoci pri náležitom
použití ustanovení § 3 a § 4 zákona č.
9/2010 Z. z. o sťažnostiach sa vôbec
nejedná o sťažnosť. Problematiku susedských vzťahov upravuje Občiansky
zákonník (zákon č. 40/1964 Zb. a susedské spory patria najmä do pôsobnosti súdov. Obec môže v záujme odstraňovania neprimeraného zásahu do
práv a právom chránených záujmov
iných osôb využiť kompetencie, ktoré
má napríklad v zmysle zákona o priestupkoch. Nie vždy sa však takýmto postupom vyrieši spor, ktorý viedol k porušeniu práv suseda.
Radšej dohoda ako súd.
Hroziacim súdnym sporom, ktoré sa
vlečú roky, môže zabrániť pokus o vzájomnú dohodu mimo súdu. Treba však
rozlišovať, kedy už problém prekračuje
určité hranice. Aj preto je dôležité poznať práva a povinnosti zakotvené v
právnych normách. V praxi sa susedské
spory riešia ťažko najmä preto, lebo sa
do konfliktu dostávajú práva dvoch či
viacerých ľudí. Kompetencie konkrétnych orgánov verejnej správy závisia od
spôsobu zásahu do zákonných práv inej
osoby.
Kam sa obrátiť a ako sa riešia susedské
vzťahy?
1. Každý vlastník nehnuteľnosti, pozemku, domu alebo bytu má všeobecnú povinnosť zdržať sa všetkého, čím by nad
mieru obťažoval iného alebo čím by
vážne ohrozoval výkon jeho práv.
Výkon vlastníckeho práva nesmie poš-

kodzovať
ľudské
zdravie,
prírodu,
kultúrne pamiatky
a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.
Povinnosti vlastníka sú bližšie
upravené napríklad v stavebnom zákone a Občianskom zákonníku.
2. Vlastník nehnuteľnosti nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby
na ňom zriadenej. Túto skutočnosť je
potrebné vždy objektívne posúdiť, na
čo je zväčša potrebný aj znalecký posudok. Ak si vlastník nesplní povinnosť
urobiť dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, môže ten,
koho pozemok alebo stavba sú ohrozené, sám takéto opatrenie urobiť, aby
odvrátil hroziacu škodu a následne
požadovať náhradu účelne vynaložených nákladov a náhradu škody, ktorú
pri tom utrpel.
3. Vlastník nesmie nad mieru primeranú
pomerom obťažovať susedov hlukom,
prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami. Najmä v týchto prípadoch je potrebné vždy objektívne posúdiť intenzitu
zásahu, teda to, či konkrétny zásah prekračuje mieru primeranú pomerom.
4. Vlastník nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok.
Musí urobiť primerané opatrenia, aby
zvieratá nemohli vnikať na pozemky susedov, a to bezprostredných, ale aj
vzdialenejších.
5. Nesmie nešetrne, prípadne v nevhodnom ročnom období odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho
pozemok. To neznamená, že odstraňovanie presahujúcich koreňov alebo
vetiev je vo všeobecnosti zakázané.
Posúdenie šetrnosti a vhodnosti ročného obdobia býva v prípade vzniku
sporu predmetom znaleckého skúmania.

6. Nemá povinnosť svoj pozemok
oplotiť.
Ak je to však potrebné a ak to nebráni
účelnému využívaniu susediacich pozemkov a stavieb, súd môže oplotenie
nariadiť po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu.
7. Vlastníci susediacich pozemkov sú
povinní umožniť vstup na svoje pozemky
či na stavby na nich stojace, ak to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov.
Vstup na pozemok je možný na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere. Ak
pritom dôjde k škode, ten, kto ju spôsobil, ju musí nahradiť.
Kde sa možno domáhať ochrany v susedských sporoch
Na súde
ak vlastník nad mieru obťažuje suseda
alebo vážne ohrozuje výkon jeho práv,
môže sa ohrozovaný sused domáhať
súdnej ochrany môže na súd podať
žalobu, v ktorej presne opíše konkrétne
konanie vlastníka, pred ktorým žiada
ochranu, a navrhnúť, aby mu súd uložil
povinnosť zdržať sa určitých neoprávnených zásahov ak by ani na základe
právoplatného rozsudku s rušivými
zásahmi neprestal, je možné vymáhať
splnenie povinnosti exekúciou ak existuje vážne nebezpečenstvo vzniku škody, má ohrozený tiež právo domáhať
sa, aby súd uložil povinnosť vykonať
vhodné a primerané opatrenie na
odvrátenie hroziacej škody
V obci
obec poskytuje ochranu pred zrejmým
zásahom do pokojného stavu, môže
predbežne takýto zásah zakázať alebo
uložiť, aby bol obnovený predchádzajúci stav
Na polícii
ak sa sused dopustí priestupku napríklad porušením nočného pokoja alebo
úmyselným narušením občianskeho
spolunažívania rôznymi "schválnosťami" alebo iným hrubým správaním
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Máj, máj, máj zelený...
rozkvitnutý, voňavý a plný
farieb.
Privítajme máj lásky čas spôsobom,
ktorý nám bude vyhovovať najviac …
či už pod čerešňou, prechádzkou
v prírode, stretnutím sa s priateľmi,
rodinou, láskami, posedením pri
dobrom obede či večeri, alebo….

...na oslavách
"Dňa mestskej časti
Šebastovce"
Kedy? 5. mája 2012
Kde? V priestoroch dvora
pri kultúrnom dome
Začíname od: 15,30 hod.

Už tradične bude program dňa MČ
spojený s oslavou

Dňa matiek.
Zvlášť srdečne pozývame všetky mamy,
mamky, mamičky a mamulienky. Nie
len pre nich, ale pre všetkých bude
pripravený pekný a zaujímavý kultúrny
program, pohár dobrého vínka, špeciality našich gazdiniek a mnoho ďalších
zaujímavosti. Nebude chýbať stavanie
mája, Šebastovská tombola, dobrá
muzika ...a ?????
Viac sa dozviete, ak neodmietnete naše
pozvanie
Na stretnutie sa tešia poslanci MZ
a starostka MČ

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA V TOMTO POLROKU
Narodili sa:

65

80

Loriana Janočková
Simona Sedláková
Kristián Sangret
Bianka Dobošová

Jolana Arkajiová, Podbeľová
Alžbeta Keruľová, Bazalková
Alžbeta Papugová, Bazalková
Milan Vašinský, Repíková

Veronika Kažimírová, Repíková
Mária Ruščáková, Papradia
František Šároši, Rozmarínová

70

Blahoželáme jubilantom
50

Helena Kertészová, Podbeľová
Mária Orosová, Repíková

Rastislav Aschmann, Bazalková
Anna Čižmárová, Podbeľová
Jaroslav Puzder, Podbeľová
Mária Štofová,Repíková

75

60
Helena Suchá, Šebastovská
Oľga Lacková, Bazalková
Milan Šároši, Bazalková
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Paulína Hetešová, Podbeľová

85
František Lacko, Podbeľová

90
Alžbeta Horňáková, Repíková

102
V piatok 15. marca 2012 sa najstaršia
obyvateľka Šebastoviec p. Mária
Palková dožila 102 rokov. Jubilantku
doma navštívila starostka mestskej časti. Najstaršej obyvateľke MČ vyjadrila
úctu k jej obdivuhodnému veku
a popriala veľa zdravia, chvíľ a radosti
v kruhu najbližších.

ZIMA UŽ ODIŠLA ......
Tuhá zima a mrazy, ktoré nás sužovali
už odišli. Väčšina z nás, v čase týchto
mrazov sedela doma pri kozube či
inom zariadení z ktorého sálalo príjemné teplo. No verte či nie našli sa v
Šebastovciach nadšenci či skôr odvážlivci, ktorí sa nebáli v tých najtuhších mrazoch ísť von a navyše

dostali perfektný nápad, myšlienku...
Chlapi, o tých je reč. V mysliach niektorých športových fanúšikov v Šebastovciach vznikol nápad urobiť ľadovú
plochu . Slovo dalo slovo a verte či nie
ľad bol na svete. Nebolo to síce také
jednoduché. Chcelo to kus dobrej roboty a vydržať vonku aj vtedy keď teplo-

mer ukazoval hlboko pod nulu a vonku
" FEST " mrzlo.
Je ťažko vymenovať všetkých. Preto
dovoľte chlapi iba jedno skromné

Ďakujeme.

LEVANDUĽOVÁ...
bude svietiť a čoskoro
získate informácie aj z
miestneho rozhlasu

Obyvatelia Levanduľovej ulice sa konečne dočkali. V marci boli osadené na
ulici stĺpy elektrického NN vedenia.
Osadila ich Východoslovenská distribučná a.s Košice. Po skolaudovaní stavby bude MČ pokračovať v osadení
verejného osvetlenia a pripravujeme aj
rozšírenie miestneho rozhlasu.
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PING PONG
Každý pondelok majú možnosť priaznivci stolného tenisu využiť sálu KD na
túto hru. Je to možnosť pre mladých aj
skôr narodených. Počas jarných prázdnin mohli deti oddychovať. Každý si
oddych predstavuje inak. Niekto doma
pri počítači, niekto s bicyklom na ulici,
niekto s kamarátom.
Máme aj milovníkov stolného tenisu ak
chcete tak pinpongu. Práve takýto mládežníci sa stretli 22. februára 2012 v
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kultúrnom dome, aby bojovali a zmerali si sily zo svojimi kamarátmi. Súťažilo
sa v dvoch kategóriách.
Víťazstvo si odniesli :
Kategória mladší:
1. miesto Natália Puzderová
2. miesto Viliam Lampert
3. miesto Daniel Šoltés

Kategória starší:
1. miesto Matúš Kažimír
2.miesto Jozef Szilagyi
3. miesto Kristián Tóth
Ďakujeme pánom Róbertovi Makajiovi, Jankovi Tkáčovi a Ferovi Suchému
za pomoc pri príprave a organizácii turnaja ale aj pinpongových pondelkov.
Už teraz sa tešíme na turnaj v ktorom si
zmerajú sily všetci skôr narodení, ktorí
pondelkové tréningy berú vážne.

NÁVRATY DO DEDOVIZNE
Ďakujeme prispievateľkám fotografii do dnešnej rubriky.
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Spoznali ste seba, alebo svojich známych?

